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Chytrý zpravodaj
je dostupný
také online

NOVÉ VEDENÍ MĚSTA
Vyústěním zářijových komunálních voleb bylo ustavující zasedání nově zvoleného městského
zastupitelstva, kde zastupitelé zvolili ze svého středu starostu, dva místostarosty a ustanovili složení
nové rady města. Novým starostou Moravské Třebové se stal Ing. Pavel Charvát. V jeho práci mu budou
pomáhat místostarostové Mgr. Václav Dokoupil a Ing. Miloš Mička. Zbývající členové rady města jsou
Jiří Šeda, Mgr. Bc. Lenka Bártová, Ing. Zbyněk Šmucer a Ing. Daniela Maixnerová. Následující čtyři roky
budou společnými silami tvořit obraz našeho města.
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INFORMACE Z RADNICE

Činnost Městské policie
V minulém období městská policie řešila 481
událostí.
Mimo stanovenou pochůzkovou činnost se
městská policie zaměřovala na dodržování nastaveného dopravního režimu v našem městě. Značnou část času městská po-

licie také věnovala kontrolám dodržování dopravního značení na objízdné trase na „horní“ cestě v Sušicích.
Dále bych chtěl upozornit všechny řidiče na
úpravu parkovacího systému na parkovišti v ul. Lanškrounská. Zde došlo ke změně

v parkování, kde vedení města reagovalo na
hlášení strážníků městské policie i občanů
města ohledně možnosti parkování vozidel
při vyřizování nákupů v místech, kde je stání
zakázáno dopravní značkou B 29, doplněnou
o vodorovnou dopravní značku V 12 – Zákaz
stání (přerušovaná žlutá čára). Bylo upraveno parkování v pravé části parkoviště, kde je
nyní parkování povoleno na krátkodobé stání, a to na dobu maximálně 30 minut.
■ | Radovan Zobač, velitel městské policie

Otevřená radnice
Veškeré podklady z jednání zastupitelstva města, vč. zápisu, usnesení,
zvukového záznamu a výsledků hlasování naleznete na webových stránkách města v záložce radnice. Zde je
k dispozici také usnesení z jednání
rady města. Více na www.moravskatrebova.cz.

Společenská
rubrika
Životní jubilea

Městské byty
Aktuálně probíhají dokončovací práce na rekonstrukci čtyř městských bytů v ulici Bránská. Bytové jednotky budou určeny pro mladé rodiny v režimu startovacího bydlení.
K nastěhování budou připraveny již v led-

nu 2023. Byty budou částečně vybaveny kuchyňskou linkou a potřebnými spotřebiči
jako např. sporák a digestoř. K dispozici bude
také prostor pro společné setkávání a venkovní aktivity.

výběrová řízení
Aktuální informace naleznete vždy na úřední
desce na webových stránkách města. Případné dotazy směřujte na personalistku městského úřadu.

Den válečných veteránů
Kolik nás je...
V informačním systému Městského úřadu
v Moravské Třebové bylo k 30. 9. 2022 evidováno k trvalému pobytu celkem 9631 občanů ČR. V průběhu měsíce září se do Moravské Třebové přistěhovalo 8 obyvatel, odhlásilo 18 osob, zemřelo 17 občanů a narodilo se 8 dětí. V rámci Moravské Třebové
v září změnilo trvalý pobyt celkem 24 osob.
Dle Odboru azylové a migrační politiky
MVČR je v Moravské Třebové hlášeno 198 cizinců s povolením k pobytu na území České
republiky. Celkem je tedy v Moravské Třebové k 30. 9. 2022 evidováno 9829 osob.
V měsíci září se uskutečnilo 8 svatebních obřadů a 3 obřady k vítání občánků.
■ | In
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Ve středu 11. listopadu si připomínáme Den
válečných veteránů a ukončení 1. světové
války, jehož symbolem je květ vlčího máku
vyjadřující úctu a vzpomínku na bývalé vojáky a bojovníky. V Moravské Třebové můžeme
navštívit pomník na Rybním náměstí, který
město vybudovalo v roce 2018 jako památku
na všechny občany Moravské Třebové, kteří
padli v bojích 1. světové války.

září
92 let – Haslingerová Emilie
90 let – Messner René, Korytářová
Anna, Kučerová Eva
85 let – Kolaříková Hedvika, Křetínský
Jiří, Sekaninová Věra
80 let – Havlík Josef, Janků Helena,
Křečková Eva, Schillerová Ludmila

Rozloučili jsme se
září
Šprochová Zdeňka (90 let)
Máčková Jarmila (89 let)
Navrátilová Máří Magdalena (89 let)
Lohynský Jaroslav (85 let)
Jílková Stanislava (76 let)
Nastoupil Zdeněk (67 let)

Uzavřená manželství
září
Milan Pokorný (Dl. Loučka) – Andrea
Sulová (Dl. Loučka)

Narozené děti
Srpen
Marek Hloušek
září
Šimon Hrinik
S ohledem na ochranu osobních údajů jsou ve společenské rubrice uvedeni pouze spoluobčané, kteří dali ke zveřejnění souhlas, nebo ti, k jejichž zveřejnění dali souhlas zákonní zástupci
nebo příbuzní.

Informace z radnice

Složení nového zastupitelstva
Kandidát

Kandidátní listina

PaedDr. Hana Horská

KSČM a nezávislých kandidátů

Mgr. Miroslav Muselík

KSČM a nezávislých kandidátů

Ladislav Weinlich

PROSPERUJÍCÍ MT, ČSSD A 3PK

JUDr. Miloš Izák

PROSPERUJÍCÍ MT, ČSSD A 3PK

Petr Hanák

PROSPERUJÍCÍ MT, ČSSD A 3PK

Mgr. Martin Krejčí

PROSPERUJÍCÍ MT, ČSSD A 3PK

Ing. Martin Bárta

PROSPERUJÍCÍ MT, ČSSD A 3PK

Mgr. Ivana Kantůrková

HLAS pro město

Mgr. Leopold König

Občanská demokratická strana

Ing. Pavel Charvát

Občanská demokratická strana

Ing. Miloš Mička

Změna pro Třebovou

Ing. Zdeněk Ošťádal

Změna pro Třebovou

MgA. Marie Blažková

Změna pro Třebovou

Mgr. Václav Dokoupil

KDU-ČSL

Bc. Gabriela Horčíková

KDU-ČSL

Jiří Vrána

ANO 2011

Jiří Šeda

ANO 2011

Mgr. Bc. Lenka Bártová

ANO 2011

Ing. Zbyněk Šmucer

ANO 2011

Ing. Daniela Maixnerová

Srdcem Třebováci

Petr Frajvald

Srdcem Třebováci

Starosta města: Ing. Pavel Charvát
Uvolněný místostarosta: Mgr. Václav Dokoupil
Neuvolněný místostarosta: Ing. Miloš Mička

Slovo nového
starosty
Vážení spoluobčané,
z nově zvolených zastupitelů, kteří s námi byli
ochotni
komunikovat,
jsme sestavili koalici na
následující období. Její složení mě naplňuje velkou nadějí, že to, co jsme slibovali
před volbami, začneme okamžitě realizovat. Neprodleně začneme finalizovat dohody pro zahájení výstavby cca 100 bytů
vedle právě rostoucího Kauflandu. V těchto dnech se přihlásíme k výzvě o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR na
přístavbu budovy ZŠ U Kostela, která zahrnuje stravovací provoz a nové učebny.
Zároveň jsme získali dotaci na rekonstrukci Latinské školy a máme reálnou šanci získat dotaci na velkou generální rekonstrukci expozic a technologií muzea. Intenzivně
se začneme zabývat i přípravou výstavby
kulturního centra v bývalém průmyslovém areálu v ulici Jiráskova. Samozřejmě
jsme si s ohledem na rozsah projektu vědomi, že jeho realizace bude mít přesah
do dalších volebních období. Tím vším
chceme vnést do myslí zejména mladších generací optimismus, víru v budoucnost a snad zakořenit pocity sounáležitosti s naším městem.
Moji osobní prioritou vedle investic a ekonomiky je čistota, pořádek a vzhled města.
Jsem si vědom, že na tomto poli je co dohánět. Velké poděkování bych chtěl touto cestou vyjádřit končícímu starostovi
Ing. Miloši Mičkovi, místostarostům a radním, protože díky jejich práci je na co navázat a na čem stavět.
■ | Pavel Charvát, starosta

Hlas pro město
Foto: Petra Zápecová

PROSPERUJÍCÍ MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
Vážení spoluobčané, mockrát děkujeme Vám
všem, kteří jste přišli k volbám, ať už jste volili jakoukoliv stranu. Těší nás, že Vám záleží
na tom, kam bude naše město v následujících
čtyřech letech směřovat. Zároveň bychom rádi
vyjádřili vděk voličům, kteří nám svými hlasy
dali důvěru. Vážíme si toho, že jste ve sdružení Prosperující Moravská Třebová viděli naši
chuť rozvíjet město moderně, smysluplně, s cílem vytvořit z Moravské Třebové místo, kde se
nám všem bude nejen dobře žít, ale kam se
budou i rády vracet naše děti. Díky Vám naše
sdružení ve volbách zvítězilo, v zastupitelstvu
jsme získali pět mandátů. Tento fakt bereme
jako výsadu, ale zároveň i jako velkou zodpovědnost. Přání Vás, našich voličů, jsme tedy

Vážení voliči, chtěla bych poděkovat všem,
kdo dali našemu hnutí hlas. Jako zastupitelka slibuji, že vám budu naslouchat a pracovat pro vás. Dovoluji si zde však vyjádřit nespokojenost s postupem povolebního vyjednávání, a razantně nesouhlasím s navrženým
vedením města. Lidé chtěli změnu, kterou vyjádřili svými hlasy. Považuji to za podraz na
občany našeho města.

stavěli na první místo během celého povolebního vyjednávání, a proto jsme usilovali o vytvoření koalice, která by taková přání respektovala. Návrh široké koalice jsme z pragmatických důvodů odmítli.
Věříme, že jsme Vám, našim voličům, i Vašim
přáním zůstali věrni, což bude naší hlavní snahou i v budoucnu. Naše práce pro Vás tímto
okamžikem totiž teprve začíná, i nadále se budeme především snažit hájit Vaše zájmy a rozvíjet město tak, abyste na Moravskou Třebovou mohli být hrdí.
Městu Moravská Třebová přejeme do nadcházejícího období hodně štěstí. V této nelehké době bude třeba.

Děkujeme voličům, kteří při komunálních volbách dali hlas našim kandidátům na kandidátce KSČM a nezávislých. Slibujeme, že naši
2 zastupitelé a všichni naši sympatizanti udělají maximum, tak jak to máme ve volebním
programu, aby se nám zde v MT dobře žilo.
Děkujeme a všem přejeme pevné nervy
a hodně optimismu.

■ | Ladislav Weinlich, za Prosperující M. Třebovou

■ | M. Moravcová, za MěsV KSČM

■ | Ivana Kantůrková

PODĚKOVÁNÍ za KSČM
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Obecní systém nakládání s odpady
Město Moravská Třebová umožňuje podnikajícím osobám se zapojit do obecního
systému nakládání s odpady (dále též „systému“). Podnikatelé mají možnost uzavřít
s městem smlouvu o zapojení do tohoto systému. K uzavírání smluv za město jsou pověřeny technické služby.
Tato smlouva se vztahuje pouze na komunální odpady (tedy směsný komunální odpad, papír, plast,…), které jsou svojí povahou a složením podobné odpadu z domácností. Pro jiné odpady tato smlouva neslouží a podnikatelé si musí uzavřít smlouvu pro
vznikající odpady s oprávněnou osobou, která smí dané odpady odebírat.
Zapojení se do systému přináší podnikatelům mnoho výhod. Jednou z výhod je, že zapojení podnikatelé nemusí vést pro odpady
předávající v tomto systému evidenci odpadů ani plnit ohlašovací povinnost (ale to
jen v případě, pokud veškerý komunální odpad, jehož je původcem, předává do obecního systému). Sníží se jim tedy administra-

tivní zátěž. Další z výhod je, že poplatek se
platí pouze dle počtu a frekvence vyvezených popelnic či kontejnerů na směsný komunální odpad (tj. zbytkový odpad vznikající po vytřídění využitelných složek jako papír, plast, sklo,…). Podnikající osoby zapojené
do sytému přitom mohou bezplatně využívat kontejnery na tříděný odpad umístěných ve městě (ve městě Moravská Třebová
se nachází silná síť kontejnerových stání pro
vyseparovaný odpad), v případě větší produkce těchto odpadů je nutné využít sběrový dvůr v souladu s vyhláškou města. Pokud firma směsný komunální odpad třídí dle
zákona, zbytkového směsného komunálního
odpadu již nevzniká tolik a není tedy potřeba větší množství popelnic či časté vyvážení
popelnic. Podnikající subjekt tak může díky
smlouvě uzavřené s městem výrazně ušetřit.
Při zapojení do obecního systému může dojít také ke snížení emisní zátěže města „jedna
trasa“ jedno vozidlo.
Pro právnické a podnikající fyzické osoby

bude od roku 2023 uložena nová povinnost,
kdy budou muset oddělovat gastroodpad od
komunálního odpadu (tento odpad bude začleněn do smlouvy do obecního systému Moravská Třebová).
V případě, že v rámci svého podnikání pronajímáte nemovitost (byt, dům) osobám, bez
trvalého bydliště v daném místě, musíte kromě poplatku dle vyhlášky o poplatcích jako
vlastník nemovitosti zajistit likvidaci komunálních odpadů - například zapojením se do
obecního systému.

Kontrola a sankce
Mezi přestupky právnických a podnikajících fyzických osob se řadí i využívání obecního systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem bez písemné
smlouvy s touto obcí nebo v případě, že nemají zajištěno využití nebo odstraňování odpadů v souladu se zákonem, za což hrozí pokuta až do výše 10 000 000 Kč.

zájezd za památkami do Boskovic
Tak jako každý rok i letos pořádala Komise
památkové péče zájezd za památkami naší
krásné vlasti – České republiky. Většinou se
tohoto zájezdu zúčastňujeme my ze starší
generace, proto se snažíme poslední dobou
vybrat destinaci blízko našeho města.
Letos jsme navštívili blízké a krásné město
Boskovice, které skýtá moc věcí k prohlédnutí. Navštívili jsme zámek, krásný objekt
v krásném prostředí zahrad a lesa, plný zajímavého nábytku, obrazů, knih a dalšího vybavení. Měli jsme štěstí, v zámku se zároveň
konala květinová výstava, živými květinovými kreacemi byly vyzdobeny prostory zámku
a taky jsme zažili 2 svatby, které se v tuto sobotu na zámku konaly. Tak krásné prostředí, usměvaví lidé – co víc si přát. Druhý ob-

jekt, který jsme navštívili také s průvodkyní (šikovnou, i na zámku šikovný mladý průvodce), byla židovská čtvrť. Prošli jsme velkou
část tohoto židovského města a vyslechli si

jeho historii a především historii jeho bývalých obyvatel. Neměli to lehké, viz seznam židovských spoluobčanů, které za 2. světové
války nacisté umučili v koncentračních táborech. Jejich jména jsou na seznamu v synagoze. Na závěr zůstal i čas na kávu v hospůdce
v židovské čtvrti vyzdobené malbou z židovské čtvrti.
Výlet se vydařil, a řekla bych, že všichni byli
spokojeni a dokonce zaznělo, že by se mohl
takový zájezd konat víckrát do roka. Nepršelo nám, výklad obou mladých průvodců byl
perfektní – nabyla jsem dojem, že s tou naší
mladou generací to tak nejhorší nebude.
Děkujeme městu MT za přispění financí na
tento zájezd a těšíme se na příští rok.
■ | M. Moravcová, za KPP

Den boje za
svobodu
a demokracii
V pátek 17. listopadu si připomeneme Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studenstva.
K výročí sametové revoluce a pádu
komunistického režimu bude pro veřejnost připravena speciální světelná
instalace a doprovodný program na
náměstí T. G. Masaryka od 17:11 hodin. Od 17:11 do 21:00 hodin bude
radnice na náměstí T. G. Masaryka
symbolicky nasvícena barvami české trikolory.
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Rodinné centrum

Rodinné centrum Krůček
FB: krucekmt IG: krucekmoravska
Email: krucekmt@gmail.com
Děkujeme všem prodejcům a nakupujícím,
díky kterým jsme mohli uspořádat náš podzimní bazárek a budeme se těšit v příštím roce na
jaře na další. V listopadu zveme těhotné ženy
a jejich partnery na předporodní kurz s porodní asistentkou, který bude 3. 11. od 17 do 20
hodin v Kanclárně, v tento den také proběhne
od 10 hod. další termín workshopu Esenciální
oleje nejen pro děti, od 9 hod. si můžete přijít
vyzkoušet nosící pomůcky pro děti.
Srdečně Vás zveme na naši Dušičkovou cestu ducha Emílka, která proběhne v pátek 4.
11. od 17 hod. u Krůčku a v Lučních lázních.
Přijďte zažít nevšední atmosféru, splnit několik Dušičkami inspirovaných úkolů a pobýt
spolu v tomto rozjímavém čase. Trasa i úkoly
jsou uzpůsobeny malým návštěvníkům. Hrací kartu za 80 Kč lze vyzvednout v den konání
od 17 hod. před Krůčkem. Těšíme se na Vás
s čajem a dětským punčem.
Veškeré dotazy a přihlášky prosíme na e-mail: krucekmt@gmail.com

PROGRAM LISTOPAD
PONDĚLÍ
10:00–11:00 Mama mimi cvičení od 1,5 roku
do 6 let
17:30–19:00 Kurz PÁNEVNÍHO DNA pro těhotné, maminky i starší ženy
ÚTERÝ
10:00–11:00 Mrňouskové pro nejmenší od
3 m. do 1,5 roku
16:00–17:00 Kreativec od 3 do 6 let

Listopadový
program
DušeProstoru
Srdečně Vás zveme na naše listopadové
aktivity.

■ | Tým Krůčku

Microtia Czech Republic pomáhá
Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám představit
čtyři úžasné ženy, které patří do spolku Microtia Czech Republic: Kateřinu Vackovou, Kateřinu Blahovou, Lenku Rázlovou a Anetu Zvejškovou. Tenhle čtyřlístek už dva roky pomáhá dětem s Microcií a jejich rodinám k lepšímu životu.
Microcie znamená malé nebo chybějící ucho
a bývá spojená s atrézií zvukovodu, tzn., že
zvukovod úplně chybí. Na počátku toho všeho
byl malý Vojtíšek, syn Kateřiny Vackové, který se narodil s tímto handicapem a přál si být
stejný jako ostatní kluci. Letos v květnu to budou již dva roky, co Vojtíšek se svojí maminkou a tatínkem odcestoval do Los Angeles,
kde mu lékař Dr. Youssef Tahiri vytvořil nové
ucho s pomocí materiálu Medpor. Operace
byla velmi nákladná a jistě si všichni pamatujete, že se na jeho podporu dělala sbírka. Tehdy se vybralo 2,6 mil korun, které Vojtovi zajistily ouško a léčebný 6týdenní pobyt v Americe. Mnozí z Vás poslali Vojtíškovi peníze anebo
si koupili na jeho podporu tričko. Děkujeme.
Pomoc v získávání peněz tehdy podpořila i Nikol Leitgeb (Štíbrová), Nadační fond Kryštůfek

18:30–20:00 JIN-DRA jóga pro ženy i muže
s Jindrou Hellerovou
STŘEDA
10:00–11:00 Šikulík pro děti od 1,5 roku
16:00–17:00 Klub a poradna pro těhotné (2.,
16., 30. 11.)
17:30–18:30 Zpátky do formy (zdravotní cvičení)
ČTVRTEK
9:00–10:30 Klub kontaktních maminek (17. 11.)
16:00–17:00 Angličtina pro předškoláky
18:30–19:30 Jóga smíchu pro dospělé (24. 11.)
PÁTEK
9:30–10:30 Kurz Pomoz mi, abych to dokázal
sám (uzavřený montessori kurz)

a Nadační fond manželů Pokorných. V roce
2022 tyto ženy pomohly na cestě za novým
ouškem již dalším dvěma holčičkám, Barunce a Lauře. Laura se teď v říjnu vrátila z USA.
Na podporu dětí s mikrocií pořádá spolek
Microcia Czech Republic (aneb Život s Vojtíškem) již druhý tematický ples. Ples se koná
12. 11. a jeho tématem je první republika. Výtěžek z plesu bude součástí další cesty dětí se
stejným postižením. Ples se pořádá za podpory města Moravská Třebová ve Dvoraně muzea Moravská Třebová.
Na ples by si dámy přály pozvat všechny, kteří
mají rádi tuto dobu a chtějí zakoupením lístku
přispět na dobrou věc a podpořit tak další děti
při cestě za novým ouškem. Protože jak ony říkají: „Jedno ucho nestačí.“

Klubové činnosti, které jsou otevřeny
všem, kdo mají zájem, chuť a odvahu se
zúčastnit, probíhají v úterý. 1. 11. Budeme hrát badminton v tělocvičně Šapito.
Přijďte. Sraz v Centru duševního zdraví v 15:30. S sebou si doneste vlastní raketu (popřípadě jich pár bude k půjčení) a drobné na pronájem hřiště, na které se složíme 30–50 Kč (podle počtu lidí).
V úterý 15. 11. si zahrajeme bowling. Přidejte se k nám. Sraz opět v Centru duševního zdraví v 15:30 a po té rovnou zamíříme do restaurace Maják si zahrát. S sebou mějte 50–80 Kč (podle počtu lidí) na
pronájem dráhy. A v úterý 29. 11. se sejdeme v Centru duševního zdraví, kde
budeme tvořit vánoční dekorace a adventní věnce. S sebou mějte cca 100 Kč
na materiál.
Pravidelná setkávání lidí se zkušeností s duševním onemocněním budou
v úterý 8. 11. a 22. 11. Kromě kávy či čaje
vám chceme nabídnout prostor vhodný k otevřenému a bezpečnému sdílení,
podpoře a inspiraci.
Všechna pravidelná úterní setkávání probíhají vždy od 15:30 do 17:30 hod. v prostorách Centra duševního zdraví Svitavy, nám. Míru 29/87 (v budově Komerční banky).
Sledujte nás na duseprostor.cz i na Facebook Duše_Prostor, pište na duseprostor@gmail.com nebo messenger.
Děkujeme, že k nám chodíte a přijďte
zase. Těšíme se na setkávání s Vámi.
■ | Štěpán Plecháček, za DušeProstor, z. s.
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zdravotnictví

Nemocnice následné péče
Nemocnice následné péče Moravská Třebová
Svitavská 36, Moravská Třebová, tel. 461 352 257
e-mail: info@nnpmt.cz, www.nemocnicemtr.cz

derní laboratoř včetně nové laboratorní techniky. V prvním patře bude i nadále působit
také dispečink zdravotní dopravy. Děkujeme
touto cestou všem spolupracujícím organizacím působícím v budově za pochopení a prosíme o trpělivost. Děkujeme.
■ | Kateřina Krausová

Rekonstrukce budovy
ředitelství
Po zprovoznění nové budovy nemocnice je
před námi realizace stavebních úprav budovy ředitelství (Svitavská 36). Rok 2022 přine-

se úpravy suterénu a prvního patra budovy. Zhotovitel stavby, firma Kamen-building
s.r.o., započal stavbu již v měsíci říjnu a ukončení první etapy je plánováno do konce roku
2022. V této fázi se vytvoří v prostorách po
bývalém zázemí výjezdové skupiny ZZS mo-

INFORMACE
NEUROLOGICKÁ AMBULANCE
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

středu a pátek 9:00–14:00 h., úterý a čtvrtek
11:00–18:00 h.

pro nepřítomnost lékaře nebude delší dobu
schopna zajistit pacientům neurologickou
péči a nepřijímá proto ani nové pacienty.
V ambulanci zůstává sestra, která bude telefonicky zajišťovat objednávání léků či potřebnou konzultaci. S neurologickými potížemi se obracejte na svého praktika, tento dokáže řadu věcí vyřešit i sám, bez neurologie.
V případě nutnosti neurologického vyšetření
vás odešle k neurologovi do Svitav či Litomyšle. Stále platí, že své léky můžete objednávat prostřednictvím emailu: neurolrecept@
seznam.cz

OČKOVÁNÍ NA COVID 19

TESTOVÁNÍ PCR A ANTIGENNÍ TESTY
provádí ordinace Dr. Kluga, a to v pondělí,

Očkování 4. dávkou nově upravené vakcíny
Pfizer provádí:
- ordinace Dr. Kluga ve výše uvedené ordinační době, není nutná rezervace přes Centrální registr, certifikát vystaví sestra hned po
očkování
- léčebna TRN Jevíčko, zde je nutná rezervace
na https://crs.mzcr.cz

POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA PRO DĚTI A DOROST
Svitavy, Kollárova 22, přízemí polikliniky,
461 569 270
so, ne, svátky: 8:00–18:00 hod.
POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA ORL PRO DĚTI
A DOSPĚLÉ

12.–13. 11. MUDr. Komárková Barbora
17. 11. MUDr. Doležal Petr

DR. KLUG
neordinuje 18. 11.

V posledním měsíci nás navždy opustily porodní asistentky Jarmila Máčková a Jarmila Fafílková, a MUDr. Alena Labounková, která zde
pracovala v letech 1968–2014 jako obvodní
lékařka. Upřímnou soustrast jejich rodinám.

neordinuje 10. a 11. 11.

Svitavská nemocnice, budova D přízemí,
461 569 345
všední dny: 15:30–19:30 hod.
so, ne, svátky: 8:00–14:00 hod.
Mimo tento čas ORL oddělení Nemocnice
Ústí nad Orlicí
KONTAKTY NA NEMOCNICE (ústředna)
SVITAVY			
461 569 111
LITOMYŠL		
461 655 111
ÚSTÍ NAD ORLICÍ 		
465 710 111
PARDUBICE		
466 011 111

Svitavy, Soudní 1391/3

461 531 144

Moravská Třebová, Svitavská 36

734 113 860

Svitavy, U Stadionu 1207/42

461 532 253

19.–20. 11. MUDr. Horák Pavel

Svitavy, Pavlovova 24

777 511 011

26.–27. 11. MUDr. Jagoš Tomáš

Jevíčko, Palackého nám. 20

723 715 558

Ordinační hodiny zubní pohotovostní služby jsou od 8 do 11 hodin. Mimo tyto hodiny přijímá akutní bolesti stomatologická pohotovost Nemocnice Pardubice. Ordinační hodiny: so, ne
a svátky 8:00–18:00 hodin, po-pá 17:00–21:00 hodin.
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neordinuje 10., 11. a 18. 11.

DR. GREPL

ZUBNÍ POHOTOVOST
5.–6. 11. MUDr. Škorpík Jan

DR. NĚMCOVÁ

VZPOMÍNKA

Lékařská POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA
POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA PRO DOSPĚLÉ
Svitavská nemocnice, hlavní budova, přízemí,
461 569 239
pá: 18:00–21:00 hodin; so, ne, svátky: 9:00–
17:00 hod.

ZMĚNY ORDINAČNÍ
DOBY LÉKAŘŮ

DR. KLINCOVÁ
neordinuje 11. 11.

VÍKENDOVÝ PROVOZ
LÉKÁREN
Lékárna U POLIKLINIKY
Svitavská 1556/27, MT, tel. 461 311 663
SO 8:00–11:30; NE zavřeno

Dr. MAX, nám TGM 3
SO+NE zavřeno

Dr. MAX u Penny
SO 8:00–12:00; NE zavřeno

ČERPACÍ STANICE OMV
Dvorní 1452/20, MT, tel. 461 311 484
Lze zde zakoupit volně prodejné léky na teplotu, bolest, průjem, alergii atd.
Otevřeno: NONSTOP

NEJBLIŽŠÍ LÉKÁRNY OTEVŘENÉ
O VÍKENDU:
Dr. MAX KAUFLAND
A. Slavíčka 892/1, Svitavy Tel. 461 310 580
Dr. MAX Hypermarket ALBERT
U Tří Mostů 844/2, Svitavy Tel. 461 616 002
SO+NE 8:00–20:00

sociální služby

Sociální služby města
Pečovatelská služba, domov pro seniory, domov se zvláštním režimem,
odlehčovací služba – www.ddmt.cz

tel.: 461 318 252, 461 318 253, e-mail: soc.sluzby@mtrebova-city.cz

DOMOV PRO SENIORY

Domov pro seniory v Moravské Třebové je
pobytová sociální služba s dlouholetou tradicí. Je určena osobám od 63 let věku, kteří
si dlouhodobě již nemohou své potřeby zajišťovat ve svém domácím prostředí s pomocí rodiny, osob blízkých… Poskytuje klientům
ubytování, stravování, potřebnou péči a přiměřenou podporu. Zajišťuje klientům bezpečné zázemí, podporuje jejich sociální vzta-

hy a běžný způsob života s ohledem na jejich zdravotní stav, osobní potřeby a zájmy,
aby mohli i nadále vést plnohodnotný a kvalitní život zpestřený i malým kulturním vyžitím v téhle nelehké době.
Poslední srpnový den jsme se rozloučili s létem. Společně jsme se pobavili, zasmáli se,
„provětrali“ si nejen paměť při kvízových
otázkách, ale i šikovnost rukou při různých
týmových disciplínách. Odpoledne jsme se

za krásného počasí sešli v zahradě a za poslechu reprodukované hudby jsme si pochutnali na výborném moučníku, ugrilované klobásce, pivku či limonádě. Podzim je čas dozrávání a sklizně, čas plískanic, čas přípravy
na zimu, ale také čas, kdy vše kolem nás začne hýřit různými barvami. Právě barevnost
podzimního času nás vždy inspiruje k tvorbě
různých dekorací na oddělení, které se také
ladí do podzimních tónů. V měsíci září jsme
měli příležitost zapojit se do sportovního
klání v kuželkách v Domově pro seniory v Letovicích. Zde jsme mohli nejen otestovat své
dovednosti a zapojit svého sportovního ducha, ale také prožít krásný sluníčkový sportovní den.
Klienti našeho domova pro seniory se velmi
rádi zapojují do aktivit, které mohou vykouzlit úsměv na tváři někoho dalšího. Tentokrát
jsme zareagovali na prosbu uveřejněnou na
Facebooku ohledně výroby srdíček pro oddělení paliativní a hospicové péče v Albertinu,
odborného léčebného ústavu v Žamberku.
Naši klienti se s radostí pustili do výroby srdíček různých tvarů a velikostí a s hřejivým
pocitem na srdíčku je odeslali do Žamberku,
aby dělala radost těm nejvíce potřebným.

Noc venku proběhne i v Moravské Třebové
Moravská Třebová se letos zapojí do celorepublikové akce
s názvem Noc
venku. Jedná se o iniciativu, která má přiblížit problematiku bezdomovectví široké veřejnosti.
Organizace akce se ujaly Služby podpory bydlení, SKP-CENTRUM, o.p.s. ve spolupráci
s bratry františkány. Akce proběhne ve čtvrtek 24. 11. v Lučních lázních. Od 17 hod. na

Vás čeká kulturní a další doprovodný program, včetně představení služeb působících
na území obce pro osoby bez přístřeší nebo
ohrožené jeho ztrátou. Dozvíte se jak zvládnout noc venku v zimním období bez úhony
a můžete se těšit i na zajímavé diskuze. Po

celou dobu bude k dispozici teplé občerstvení (káva, čaj, polévka). Odvážní si mohou vyzkoušet, jaké to je spát v zimě venku a strávit tak s námi noc až do rána. Odměnou Vám
bude společná snídaně a certifikát, který jinde nezískáte.
Bližší informace a konkrétní program budou
včas zveřejněny. Předem děkujeme všem,
kteří se zajímají o dění ve městě a přijdou nás
podpořit. Těšíme se na vás.
■ | Lucie Polzerová, koordinátorka Služeb

podpory bydlení, SKP-CENTRUM, o.p.s.
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Zámek a kino

Zámek MoravskÁ Třebová
tel.: 731 151 784, zamek.pokladna@ksmt.cz , www.zamekmoravskatrebova.cz
OTEVÍRACÍ DOBA V listopadu:
pátek-neděle 9:30–11:40 a 12:40–17:00

STÁLÉ EXPOZICE

SAMHAIN - DUŠIČKY

Poklady Moravské Třebové
Středověká mučírna a Alchymistická laboratoř
Náš zámek je od pátku do neděle otevřený
i mimo hlavní sezónu, kdy už mají státní památky zavřeno. Přemýšlíte-li, jak si obohatit
volný čas, rádi Vás v listopadu provedeme
našimi expozicemi. A sladkou tečkou může
být návštěva Zámecké kavárny.

1.–2. 11. od setmění do 20:00
Až do dne památky zemřelých bude zámek
a nádvoří zahalen do tajemné dušičkové nálady. Přijďte se na chvíli zastavit, ponořit do
jedinečné atmosféry tohoto období, kdy je
hranice mezi světem živých a mrtvých tenká, tma převládá nad světlem a rychle se
blíží zima. Příhodný čas pro vzpomínky na

naše předky, zemřelé blízké, smíření i odpuštění. Socha Plačící Anny na Křížovém vrchu bude ozářena svícemi, tak neváhejte
a přidejte i tu svou. K Anně Vás od hřbitova
dovede cesta osvětlená loučemi, pokud počasí dovolí.
Na atmosférické instalaci na zámku se spolu
s pracovníky Kulturních služeb města Mor.
Třebová podílejí mistři světel z Friedlteamu,
děti z výtvarného oboru ZUŠ pod vedením
Heleny Kancírové a děti ze ZŠ U Kostela pod
vedením Vlastimila Nováka. Potřebný materiál nám poskytla firma Westrock Packaging
Systems Svitavy, s.r.o., kde děkujeme Pavlíně Šípové, a firma Hedva, a.s. Moravská Třebová, za což děkujeme Tomáši Mazalovi.

Program KINa na listopad
Vstupenky na https://www.ksmt.cz na místě
hodinu před začátkem představení

PREMIÉRY MĚSÍCE
LISTOPADU:
PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE 2
fantasy pohádka /ČR/
Mladá alchymistka Amélie získává zakázanou kouzelnou moc, dokáže částečně ovlivňovat tok času. Amélie se spolu se svými přáteli princeznou Elenou a princem Janem vydává do kouzelného města, kde sídlí Společenstvo alchymistů, které se zapřísáhlo magii
ochránit.
Režie: Petr Kubík, hrají: E. Křenková, N. Germani, M. Lambora, V. Kotek, K. Dobrý a další

jí o ochranu svého národa před zasahujícími světovými mocnostmi poté, co se rozšířily
zprávy o smrti krále.
Režie: R. Coogler, hrají: A. Bassett, L. Wright,
W. Duke, M. Freeman a další

VÁNOČNÍ PŘÍBĚH
komedie /ČR/
Komedie s hvězdným obsazením, která se
odehrává během Štědrého dne plného nečekaných situací, emocí, dojemných chvil, ale
i zábavy.
Režie: Irena Pavlásková, hrají: K. Roden, J.
Bohdalová, J. Lábus, O. Kaiser, H. Čermák
a další

/19:00/ Princezna zakletá v čase 2
24. 11. čt /19:00/ Oběť
26. 11. so /16:30/ Princezna zakletá v čase 2
/19:00/ Vánoční příběh
Změna programu vyhrazena
Sledujte www.ksmt.cz

PŘEDVÁNOČNÍ
ROCKOVÁNÍ
V CHORNICÍCH
CHORNICE – KULTURNÍ DŮM
SOBOTA 3. PROSINCE
ZAHÁJENÍ 19:00 hod.
VSTUPNÉ 150 Kč
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
VÝTĚŽEK PRO LIGU PROTI RAKOVINĚ

BLACK PANTHER:
WAKANDA NECHŤ ŽIJE

Program

scifi fantasy film /USA/
Královna Ramonda a její přátelé boju-

3. 11. čt

/19:00/ Buko

4. 11. pá /19:00/ Hranice lásky
5. 11. so /17:00/ Šoumen krokodýl
/19:00/ Ennio
10. 11. čt /19:00/ Za vším hledej ženu
11. 11. pá /19:00/	Black Panther: Wakanda
nechť žije
17. 11. čt /19:00/	Black Panther: Wakanda
nechť žije
18. 11. pá /19:00/ Grand Prix

8 | Moravskotřebovský zpravodaj | listopad 2022

19. 11. so /16:30/ Princezna zakletá v čase 2

kultura

Kulturní služby

Kulturní služby města Moravská Třebová, Svitavská 18, Mor. Třebová
tel.: 461 544 283, e-mail: kultura@ksmt.cz, www.ksmt.cz
předprodej pouze na místě

Anča a Pepík /Buchty a loutky/
divadlo pro děti
6. 11. /16:00/ kinosál muzea
Vstupné: 50 Kč děti, 80 Kč dospělí
Loutkový komiks pro děti podle Lucie Lomové od souboru Buchty a loutky znáte z knižní podoby a seriálu ČT. Dvě komiksové myši
opět v akci. Představení je určeno pro šikovné děti od pěti let.

provede všemi kouty světa s důrazem na unikátní přírodní úkazy, kompozice a roztodivné
tváře domorodců s nádechem dobrodružství, poznání, exotiky a tajemna.

Den boje za svobodu
a demokracii a Mezinárodní
den studentstva
17. 11. /17:00/ před městskou radnicí
Připomenutí dvou událostí, které se k tomuto státnímu svátku vztahují. Rok 1939 připomíná uzavření českých vysokých škol nacisty. Rok 1989 se váže ke studentským protestům na Národní třídě, které byly rukou Veřejné bezpečnosti násilně potlačeny a vyústily
v sametovou revoluci.

Se Strachem beze strachu
Prvorepublikový charitativní ples

Beseda se známým režisérem pohádky
Anděl Páně

12. 11. /19:30/ dvorana muzea, vstupné: 750 Kč

Jiří Kolbaba - Fotograf na
cestách - splněný sen

Městské Muzeum
Městské muzeum Moravská Třebová, Svitavská 18, Moravská Třebová,
tel.: 461 544 285, e-mail: muzeum@ksmt.cz, www.muzeummoravskatrebova.cz
Otevírací doba: Po: zavřeno, Út–Pá: 9:00–12:00 a 13:00–16:30, So–Ne: 13:00–16:00

HOLZMAISTEROVA SBÍRKA MIMOEVROPSKÉHO UMĚNÍ
PŘÍBĚHY Z DOB STAVITELŮ PYRAMID
GALERIE FRANTIŠKA STRÁŽNICKÉHO

PROBÍHAJÍCÍ VÝSTAVY:
Moravskotřebovská radnice
vestibul radnice

LISTOPADOVÁ PŘEDNÁŠKA
V listopadu se uskuteční muzejní přednáška,
která byla původně avizovaná na říjen.

Jaromír Plicka
a archeologická podsbírka
moravskotřebovského muzea
9. 11. v 17:00 hod. kinosál muzea
přednášející: Lucie Žáková, kurátorka arche-

Balada pro banditu
divadlo pro dospělé
25. 11. /19:00/ kinosál muzea, vstupné: 130 Kč
Muzikál na motivy románu Ivana Olbrachta
Nikola Šuhaj loupežník s legendárními písněmi Miloše Štědroně, které známe v podání
herců divadla Husa na provázku. U nás tuto
inscenaci hraje DS teaTrum Velké Opatovice.
Přijďte si užít zážitek z profesionálního výkonu tohoto amatérského souboru.

Rozsvícení vánočního stromu
26. 11. /15:00–19:00/ náměstí T. G. Masaryka
vstupné: zdarma
Přijďte se naladit na vánoční čas a společně
rozsvítit vánoční strom, poslechnout koledy
a pobavit se. V programu se můžete těšit na
dětský pěvecký sbor a žáky ZUŠ, moderní popový big band The People a děti z MŠ Jiráskova a Piaristická. Předvánoční atmosféru doplní andělé na chůdách, slaměný betlém, zvířátka, ponocný a zvonička přání. Nebudou
chybět tvořivé dílničky pro děti s Krůčkem
Moravská Třebová, pouštění lodiček, řemeslné Flér trhy.
15:00 dětský pěvecký sbor a žáci ZUŠ
17:00 popový big band The People
18:00 rozsvícení vánočního stromu
18:15 vystoupení MŠ
18:30 The People

cestovatelská beseda
15. 11. /18:00/ dvorana muzea
vstupné: 220 Kč; senioři, studenti, ZTP: 180 Kč
Cestovatel a dobrodruh Jiří Kolbaba vás prostřednictvím svých jedinečných fotografií

STÁLÉ EXPOZICE:

23. 11. /18:00/ kinosál muzea, vstupné: 80 Kč
Jak vplout do doby plné obav? Kde čerpá naději v době nejistoty? Věří v dobro, které vítězí v jeho pohádkách? To vše se dozvíte na besedě s režisérem Jiřím Strachem.

ologické podsbírky Městského muzea Moravská Třebová.
V návaznosti na probíhající výstavu na radnici jsme připravili přednášku týkající se života, činnosti a významu někdejšího správce muzea Jaromíra Plicky, od jehož narození
uplynulo na začátku letošního roku 120 let.
Zkušený odborný muzejní pracovník výrazně přispěl k rozvoji památkové péče v Moravské Třebové v 50. a 60. letech 20. století. V obyvatelích města se snažil zvýšit povědomí o historických a stavebních památkách
a o nutnosti jejich ochrany. Plicka dohlížel při
rekonstrukci domů v historickém jádru města na stavební práce a před zahozením a zničením zachránil značné množství archeologických nálezů, které uložil k uschování i ke
studiu do našeho muzea. Zajímavý je soubor
kamnových kachlů získaný během adaptace
radnice 50. letech, a tento soubor kachlů kurátorka přiblíží na přednášce posluchačům
podrobněji.

Škola v muzeu
7. až 9. 9. proběhl již 16. ročník Mezi pražci
mladějovské úzkokolejky.
Sluníčko a krásné podzimní počasí nám přálo. Pod vedením Vlastimila Nováka se natočila pověst o lásce a zradě s názvem Odpuštění. Návštěvníci muzea toto zpestření uvítali. Po nádvoří nám pochodoval kostlivec, víly
a také například pan farář, všechny tyto postavy ztvárnili žáci ZŠ U Kostela z Moravské
Třebové. Slavnostní promítání filmu se uskuteční v Průmyslovém muzeum v Mladějově
dne 11. listopadu v 15:00 hod. Veřejnost je
srdečně zvána.
■ | Eva Kopřivová
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Historie

Jan Nečesal: Jak vypadala Moravská
Třebová v roce 1922 (11. část)
Následuje ulička vedoucí ke kostelu. V této nic
zvláštního; levá strana je zeď domu Bauer, pravá je boční zeď radnice. V ní je vchod do dvora a k vězení okresního soudu; zde bydlel i žalářník. Uličkou přijdeme na Kostelní náměstí. Po pravé straně je zadní trakt radnice a za
ním vjezd do řeznictví F. Rauschera. Dále je č. 1
stará školní budova; tehdy už svému účelu nesloužila. Na budově jsou na dveřní římse vytesány různé průpovědi v cizích jazycích. Za budovou je ulička Farní, za ní pak budova č. 2 dívčí škola. Kolem ní jdou schody na Jevíčskou ulici
a za těmi pak zeď farské zahrady a farní budo-

mek elektroinstalatér Emil Schmied. Později si
koupil v Pánské ulici dva masné krámky. Dnes
je v domě F. Urbana sklo a porcelán. Další dům
č. 35 je J. Finsterlové; ve dvoře toho jest dílna
mědikovce Hermann Hünner; vyráběl hlavně
mlékárenská zařízení. Jinak byly v domě byty.
V dalším domě č. 37 byl krámek Josef Rössler
obchod ženskými zástěrami a jiným krátkým
zbožím (byl jmenován Schürzen-Rössler). V rožním domě č. 39 byl obchod; dnes mi již vymizelo, jaký. V pozdějších letech zde bylo holičství
Tutsch. Tím končí náměstí.
Náměstí
Naše náměstí je stavěno pravidelně podle světových stran; dle Fritschera to nařídil Ladislav
z Boskovic, když tehdy v 16. století Moravská
Třebová vyhořela. Náměstí bylo dlážděno „kočičími hlavami“, pouze středem, tj. z ulice Holzmaistrovy po levé straně morového sloupu do
Pánské ulice a dále až na konec Pánské/Cihlářovy vedla dlážděná státní silnice Olomouc – Svitavy. Od křižovatky až po nemocnici byla pouze válcovaná silnice. Od nemocnice až k dolům

Dívčí škola
va č. 3. Fara jest postavena na staré hradební
zdi – část je jí v zahradě vidět. Za vjezdem do
farského dvora jest u krátké uličky obytný dům,
procházející do ulice Bránské. Rovněž i po levé
straně této uličky jest zadní trakt domu z Bránské ulice. Dále jest vjezd do obchodního domu
Bauer. Uprostřed Kostelního náměstí stojí farní kostel; o jeho stavbě je popis ve výtahu z knihy Frant. Fritchera. Ve výklencích kostela byly
do r. 1945 sochy z umučení Páně. Pro nezbednost a hanebné chování žáků školy i jiných „kulturních“ lidí byly sochy odklizeny a uloženy ve
hřbitovním kostele. Pod věží kostela se nachází
prostora, do níž byli ukládáni zemřelí, pro které neměli v bytě místo k vystavení a odtud se
potom konal pohřeb. Ze hřbitovního kostela se
pohřby nikdy nekonaly; to bylo zavedeno teprve po r. 1945.
Opět na náměstí. Pokračujeme obecní budovou, v níž byl umístěn okresní soud a okresní
hejtmanství. V přízemí byla pozemková kniha –
dnes zasedací síň. V prvním poschodí byl soud,
ve druhém hejtmanství a byt okresního hejtmana. Na portálu radnice je upevněna úřední míra „loket“, aby si mohl kupující kupované
zboží přeměřit. Na druhé straně portálu je hák
na zavěšení přezmenu ku přezkoušení váhy /
dle Fritschera/. Dále je dům č. 31 řezníka Frant.
Rauschera – dnešní masna. Vedlejší dům č. 33
patří obchodníku Frant. Urbanovi. Tento byl
Čech, ale z existenčních důvodů se k Čechům
nehlásil. V obchodě však jednal s našinci česky.
Obchodoval potravinami, koloniálem i barvami.
Později rovněž jako Bauer provozoval velkoobchod. V témže domě při průjezdu měl malý krá-

Kašna na náměstí
na Hřebči byla silnice asfaltovaná. Tuto dal asfaltovat majitel dolů kníže Liechtenstein. Uprostřed náměstí stojí morový sloup; bližší o něm
ve výpisku z knihy Fritschera. V pozdějších letech po založení spolku veteránů – „Verein gedienter Soldaten“, zde byla dvakráte sloužena
polní mše, a to při svěcení spolkového praporu
a při odhalení pomníku padlým na Rybničním
náměstí. Za morovým sloupem asi proti vchodu do spořitelny, stála velká kašna se 4 chrliči v podobě lvů; čas od času byla napouštěna
vodou, prázdná nikdy nebyla. Za druhé války
„překážela“, protože byla bronzová /údajně/
a musela býti odstraněna. Teprve za okupace
byla dlažba na náměstí vytrhána a toto uválcováno. Později vydlážděny dvě strany drobnou
kostkou, a to před radnicí a hotelem Slavia. Od
poštovní budovy vedla stará, neudržovaná as-
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faltová cesta kolem dnešního divadla vzhůru
(asi tudy, kudy dnes jezdí autobusy) k budově
staré pošty. Asi od dnešní drogerie až nahoru ke svazarmu byla oboustranně osázena javory. V pozdějších letech letního času hrávala
někdy v neděli dopoledne na náměstí některá
ze dvou městských kapel; buď kapela Müllerova (úředník u fy Schur), nebo kapela varhaníka Kruga. Jinak byla na náměstí denně promenáda a to jak mládeže, tak i starších; všedního
dne vždy večer, v neděli mládež a ti starší, kteří neměli doma nic na práci (většinou úředníci
starších ročníků) po „velké“, tj. od 11 do 12 hodin a pak opět večer. Mládeži patřila strana východní a jižní – od dnešního bufetu až k rohu
Cihlářovy, starším pak západní a severní. V neděli a všedního dne večer používali starší též
prostřední silnici, tj. státní.
Dále stojí za zmínku, že Třebová byla velmi čisté
a upravené město, takže letní hosté říkali: „Mor.
Třebová je malé velkoměsto“, což bohužel dnes
říci nelze. Město mělo tři metaře a v 5 hodin
ráno bylo už vše zameteno. Neexistovalo, že by
někde rostla travička nebo se někde povaloval
papírek. Na čistotu a pořádek dohlížela městská policie jako ostříž. I o městských lázních se
vyjadřovali pražští cestující velice pochvalně; říkali, že takové malé město a má tak krásné lázně, lepší než některá velká města.
Ve městě se konaly 3 výroční trhy; byl to jarní,
letní a podzimní. Nejslabší byl letní – doba žní
a málo peněz – nejlepší podzimní, když už obilí bylo prodáno a venkov byl již při penězích.
Tyto trhy místní obchodníci neradi viděli. Skorem 80 % trhovců byli Češi. Mimo tyto trhy se
konal ještě malý velikonoční trh, malého významu. Zde se prodávalo povětšinou cukroví,
kraslice, obrázky. Bylo tu několik stánků stojících při cestě do kostela, vlastně od dnešní radnice po střední cestu. Rovněž tak o pouti farního kostela 15. 8. O posvícení se konalo v neděli a pondělí „Lebzeltschieben“ tj. hra o perník. Šest hráčů zaplatilo po 20 haléři a každý
mohl jednou zatočit kuželkou o šesti hranách
označených tečkami 1–6, podobně jako kostky
ku hře Člověče, nezlob se. Komu z nich padla 6,
dostal pruh perníku asi ¼ kg; to se provádělo
před cukrářskými krámy.

Trhy na náměstí

INZERCE
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Knihovna

Zprávy z knihovny

16. 11. Den poezie
16. listopadu si připomínáme narození Karla Hynka Máchy. A právě s tímto datem je už
osmnáct let spjat festival Den poezie. V tento den od nás každý návštěvník dostane básničku.

Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové
Zámecké nám. 1, Moravská Třebová, Tel.: 461 316 971, 737 021 003 e-mail:
knihovna@mkmt.cz, www.mkmt.cz
Upozorňujeme návštěvníky, že celá
knihovna bude ve dnech 21.–27. listopadu
uzavřena z důvodu revize knihovního fondu, kterou ze zákona musíme vykonat každých 5 let. Děkujeme za pochopení.
1.–15. 11. Listopadová soutěž o knihu
Odpověď na otázku můžete poslat e-mailem na adresu knihovnaMT@seznam.cz,
nebo odpovědět na Facebooku pod soutěžní příspěvek, nebo nám odpověď sdělit přímo v knihovně. Výherce vybereme náhodně a může si vybrat jednu z těchto knih: Jansonův rozkaz (R. Ludlum), JET Procitnutí (Russel Blake), Tvář mojí dcery (Kathryn Croft),
Nebezpečné hry (D. Steel), Raději vidličky než
nože (G. Stone).
Aktuální otázka zní: Kterou akci naší
knihovny máte nejraději?
1.–30. 11. Čtenářská výzva 2022: listopad
V listopadu jsme si připravili tato témata: kniha od autora, který prožil I. světovou válku;
kniha s tématem nešťastné lásky; kniha poprvé vydaná v roce 2022.

1.–30. 11. Výstava: Barevná fantazie
pro potěchu oka i duše
Prodejní výstava moravskotřebovské umělkyně Danuše Navrátilové. Obrazy malované olejem a akrylem si můžete prohlédnout
v půjčovní době knihovny.
8. 11. Přednáška: Dálková trasa GR 20
Cestopisná přednáška moravskotřebovské
rodačky Jitky Vojtkové o pěší cestě napříč
Korsikou: Trek Dálková trasa GR 20. Začátek v 17:30 hod. v Rytířském sále na zámku.
Vstup zdarma
10. 11. Seznámení s roboty pro dospělé
Možná jste to už slyšeli: v knihovně máme roboty a nebojíme se je použít. Jsou určeni především pro děti, ale určitě zaujmou i dospělé. Patříte-li mezi ně, zveme 10. listopadu od
17:00 do 19:00 do knihovny. Naučíte se ovládat roboty typu Blue-bot, vykonávat různé
úkoly, překonávat překážky apod. Prosíme,
abyste se z důvodu omezené kapacity hlásili
předem buď osobně v knihovně, nebo na e-mail knihovna@mkmt.cz.

30. 11. Vánoční jarmark v knihovně
Přehlídka zručnosti, prodej rukodělných výrobků (perníčky, vánoční ozdoby, šperky, drhané, šité, vyšívané, pletené, háčkované, drátkované, batikované, malované a jiné výrobky). Akce proběhne v půjčovní době knihovny. Přijďte si vybrat originální dárek v čase
8:30–17:00 hod.

PODĚKOVÁNÍ
Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové děkuje Kulturním službám
města, městu Moravská Třebová, Klubu českých turistů, ochotnickému souboru J. K. Tyla
a Městské policii Mor. Třebová za spolupráci
při pořádání lampiónového průvodu, kterého se zúčastnilo 481 občanů města.

Knihovna dětem
10. 11. Lekce robotiky pro děti
Nemůžeš se dočkat, než roboty uvidíš ve škole? Přijď do knihovny. Naučíš se ovládat roboty
typu Blue-bot, vykonávat různé úkoly, překonávat překážky apod. Akce se koná v dětském
oddělení od 15:00 do 17:00 hod. Prosíme, nahlas se předem buď osobně v knihovně, nebo
na e-mail knihovna@mkmt.cz.
1. 11.–31. 12. Svět Boženy Němcové
Výstava výtvarných prací žáků 5. A z II. ZŠ
v Moravské Třebové. Výtvarná díla si můžete prohlédnout v dětském oddělení v půjčovní době.

Tvořivé středy pro děti
2. 11. Strašidýlko (15:00–17:00 hod.)
9. 11. Svatomartinské tvoření (15:00–17:00)
16. 11. Muchomůrka (15:00–17:00 hod.)
30. 11. Vánoční razítkování (8:30–17:00 hod.)
1., 15. a 29. 11. Odpoledne s pohádkovou babičkou Věrou Nápravníkovou
Čtení, recitace, zpívání a mnoho dalších aktivit. Začátek vždy v 15:00 hod. v dětském oddělení.
1.–30. 11. Čteme si
Dopolední program pro MŠ. Představení knihy: Nebojím se tmy. Čtení, hraní, kreslení
a tvoření. Bližší informace a objednání v dětském oddělení.

Výuka robotiky, II. ZŠ v Moravské Třebové

Připravujeme na prosinec:
5. 12. Mikuláš v knihovně
8. 12. Lekce robotiky pro děti od 15:00 do
17:00 hod.
8. 12. Lekce robotiky pro dospělé od 17:00 do
19:00 hod.
Moravskotřebovský zpravodaj | listopad 2022 |
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Dům dětí a mládeže MAJÁK
Dům dětí a mládeže a zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků Moravská Třebová
Jevíčská 55, 571 01 Moravská Třebová
tel. 461 316 786, www.ddm-mt.cz

8. 11. Florbal chlapci a dívky III.
kategorie
obvodní kolo v tělocvičně ZŠ Městečko Trnávka od 9:00 hod.

15. 11. Florbal chlapci a dívky IV.
kategorie
obvodní kolo v tělocvičně ZŠ Městečko Trnávka od 9:00 hod.

V průběhu měsíce
listopadu akce pro
školy:
Keramické dílny a výtvarná
soutěž Krása podzimu
podrobnosti v propozicích

Hvězdárna Boleslava Tecla
rozhodně nezahálí
Vážení přátelé, v sobotu 8. 10. na Hvězdárnu
Boleslava Tecla zavítala velmi vzácná návštěva. Výprava 30 pedagogů z Jaroměře, kteří
přijeli obdivovat hlavně pamětihodnosti Moravské Třebové. Z Jaroměře to mají kousíček
na hvězdárnu do Úpice, a tak je zaujalo, že
i my máme svoji hvězdárničku. HBT sice nepatří mezi klenoty zdejší architektury, co si
budeme namlouvat, ale jejich zájem a ochota vyšlapat na kopec za námi byla bohatě odměněna. Jakoby zázrakem se vyjasnilo, a tak
jsme si mohli vychutnat pozorování Slunce
a sympatických aktivních oblastí se slunečními skvrnami pomocí několika druhů slunečních filtrů. Samozřejmě nechyběla soutěž (na

záludné otázky jsem expert). Ze správných
odpovědí jsme vylosovali výherce, kteří obdrželi moc hezké stolní hry s astronomickou tématikou, které věnoval Petr Frajvald. Povídali jsme si i o technice pozorování, astronomii,
kosmonautice, o vzdělávání nebo „o životě“.
Přítomní odcházeli spokojení a já jsem hrdá
za všechny pochvaly i za obrázek od nejmladší členky výpravy - Marušky. Za povedenou
akci velmi děkuji kolegům dobrovolníkům
Pavlu Haslingerovi, Mirku
Valovi, Borisi Jarošovi a velmi neskromně i sobě.
■ | Dáša Jarošová, tým HBT

Informujeme:
V letošním roce se nám podařilo otevřít přes 60 zájmových kroužků. Velice si vaší
přízně vážíme a nabízíme
možnost se do některých
kroužků ještě přihlásit.

Volná místa
v kroužcích:
Kutilství je hra i zábava, Badminton, Basketbal, Stolní tenis, Tenis, Tang SOO Do, Taneční pro MŠ, Praktická dívka I., Angličtina pro II. Stupeň ZŠ, Šperky pro radost,
Squash, Filmová animace se
Štěpánkou, Záchranář

Minifotbal
7. října proběhlo obvodní
kolo v Minifotbale III. kategorie. Do soutěže se přihlá-
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silo 5 družstev, ZŠ Palackého, ZŠ U Kostela,
Gymnázium, ZŠ Kunčina a ZŠ Třebařov. Počasí nám přálo a soutěž proběhla dle pravidel hlavně díky rozhodčím i fotbalistům jednotlivých škol. Všechna utkání vyhrála ZŠ Palackého a tak po právu vybojovala postup
do okresního kola, které se konalo ve Svitavách. Blahopřejeme a děkujeme pedagogům
a všem zúčastněným.

Připravujeme na
prosinec:
Ježíšek dětem a pro děti
akce pro rodiče s dětmi spojená s humanitární sbírkou hraček pro nemocné děti.

školy

Aktuální dění v ZŠ Palackého
6. A - třída se sportovním
zaměřením
Od letošního školního roku jsme započali realizovat nový projekt, který má za cíl vytvořit v každém ročníku na druhém stupni jeden
sportovní třídní kolektiv. Naším záměrem
není vychovat z dětí vrcholové sportovce, ale
rozvíjet jejich všestrannost a podpořit zdravý vývoj. Průkopníci tohoto projektu jsou žáci
6. A. Kromě toho, že mají každý týden čtyři
hodiny tělesné výchovy, tak i nad rámec běžných tříd každoročně tři sportovní soustředění a další účast na sportovních akcích. Vše je
podmíněno dobrým prospěchem a bezproblémovým chováním.
Hned od září se snažíme tuto vizi naplňovat.
První akcí byla účast na republikovém finále
odznaku všestrannosti. Hned následující týden absolvovali pětidenní sportovně-adaptační soustředění v Moravském krasu. Zázemím bylo rekreační středisko Baldovec. Vyzkoušeli jsme aktivity, jako byla lukostřelba,
foukačka, týmové hry a zejména lanové centrum. Při pobytu v Moravském krasu jsme nemohli vynechat návštěvu blízké jeskyně Balcarka.
Nyní již plánujeme další sportovní soustředění, tentokrát bychom chtěli navštívit Fryšavský ledovec a vyzkoušet běžkařské dovednosti.
■ | Cápal, V. Schmidtová

Školní družina
kreslili a rozdávali „smajlíky“. Letos jsem nás
do výzvy přihlásila opět. Tentokrát jsme obkreslovali postavu na balicí papír a doplnili
věty, které vypovídají o našich kamarádech.
Tak nám držte palce.
■ | Jana Tomanová, vychovatelka

Mladí přírodovědci

– 17 z prvního stupně a 17 z druhého stupně. V testech byla znát dvouletá absence školení z dopravní výchovy. Jízdu zručnosti děti
absolvovaly s menšími obavami z některých
překážek. Nejvíce strachu vzbuzoval žlab,
který se podařilo projet bezchybně pouze 5
účastníkům a tradiční osmička, kterou zvládl pouze jeden žák. Počasí nám přálo, a tak
jsme si celé dopoledne všichni pěkně užili.
Velikou pomocí při organizaci nám byli žáci
z 9. ročníků, kterým moc děkujeme.
KATEGORIE MLADŠÍ ŽÁCI
Děvčata:
1. Martina Krejčová, 5. B
Chlapci:
1. Kryštof Horčík, 5. A
KATEGORIE STARŠÍ ŽÁCI
Děvčata:
1. Karolína Klučková, 8. B
Chlapci:
1. Tomáš Sedlář, 8. A
■ | L. Krajčiová, J. Knödlová

Po covidové pauze jsme se zúčastnili soutěže
Mladí přírodovědci pořádané jevíčským gymnáziem. Naši školu reprezentovaly čtyři tříčlenné týmy složené z žáků devátých ročníků.
V konkurenci sedmi škol mezi 26 týmy jsme
se rozhodně neztratili. Nejlepší vědomosti,
především z přírodopisu a chemie, předvedl
tým Rybiček ve složení N. Cekova, K. Koukalová a K. Schmidtová, který se umístil na vynikajícím druhém místě. Opravdu jen pár bodů
na medailovou pozici chybělo týmu Želvy ve
složení R. Drahoš, S. Roche a Z. Dorazilová.
Poděkování patří všem soutěžícím, kteří se
nebáli a po dlouhé době distanční výuky se
soutěže zúčastnili.
■ | Vyučující přírodovědných předmětů

Další sportovní úspěch ze ZŠ
Palackého
Naše škola se již mnoho let účastní korespondenční soutěže Pardubického kraje v atletickém čtyřboji žáků 1.–5. tříd. Letos se v ní
na 3. místě umístila současná 4. C a v jednotlivcích pak její nejlepší atlet Šimon Mlčoch.
Gratulujeme a přejeme mnoho dalších sportovních úspěchů.

OKÉNKO ZUŠ
V úvodu letošního školního roku měli
žáci ZUŠ Moravská Třebová možnost
vystoupit na Dnech českoněmecké kultury a Dnu českoukrajinské kultury.
Děkujeme za tuto možnost prezentace, která je pro naše žáky v jiném prostředí vždy velkým zpestřením a přináší nové zkušenosti.
Žáci všech oborů se již připravují na adventní a vánoční období. První vystoupení tohoto charakteru bude možné
zhlédnout 26. listopadu v odpoledních
hodinách na náměstí při příležitosti
rozsvícení vánočního stromu ve spolupráci s Kulturními službami města Moravská Třebová. A na co se můžete těšit? Svůj program pilně nacvičují naši
nejmenší zpěváčci, starší i nejstarší pěvecký sbor, různorodá sólová i komorní čísla. Srdečně vás zveme k poslechu
a načerpání adventní atmosféry. O dalších akcích v průběhu prosince vás budeme s předstihem informovat.
Přijměte také pozvání na Podvečery
s múzami, které proběhnou 3. a 24. listopadu v 17:30 hod. v Koncertním sále
ZUŠ.
■ | ZUŠ Moravská Třebová

■ | L. Čápová, ZŠ Palackého

Zářijová výzva s Albi
V loňském roce jsme se zúčastnili zářijové výzvy s Albi. Po splnění pěti úkolů, jejich nafocení a zaslání jsme se umístili na třetím místě a vyhráli Albi box – hry pro školní družiny.
Malovali jsme putovní kameny, četli prvňáčkům, přetahovali se lanem, vymýšleli komiks,

Školní kolo dopravní soutěže
v ZŠ Palackého
Ve čtvrtek 29. 9. se konalo školní kolo dopravní soutěže, které se zúčastnilo 34 žáků
Moravskotřebovský zpravodaj | listopad 2022 |
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Zprávy ze ZŠ U Kostela
Mezinárodní den zvířat
U Kostela
Mezinárodní den zvířat je svátkem zvířat slavený na počest sv. Františka z Assisi, který zasvětil celý svůj život péči o nemocná
a opuštěná zvířata. My jsme tento den oslavili s předstihem o den dříve. V pondělí 3.
10. naše prvňáčky v tělocvičně přivítala kočička se svou majitelkou Šárkou Šimonovou,
která dětem přiblížila, jak se o takovou kočičku starat. Poté se starší žáci seznámili s Alicí Pekařovou ze Psí školy Dogtrainer v doprovodu 2 chlupáčů. Postupně ve třech skupinách jsme zhlédli prvky výcviku psa, seznámili se se základními informacemi o jeho chovu
a o psích útulcích.
Obě akce se vydařily, děkujeme.
■ | Alena Purketová

Tvořiví žáci v Mladějově
Je již dlouholetou tradicí, že žáci ze školy U Kostela začátkem září realizují projekt
Mezi pražci mladějovské úzkokolejky. Letos
se tento výchovně vzdělávací projekt, jehož
smyslem je vést žáky ke kladnému vztahu ke
svému regionu prostřednictvím intenzivní
tvůrčí práce, konal již po šestnácté. Náročného programu se zhostilo 17 žáků ze třídy IX.
B, kteří 3 dny prožili v areálu Průmyslového
muzea Mladějov a věnovali se zde všemožné
výtvarné a literárně dramatické tvorbě, studiu místní přírody i historie. Jejich hlavní činností bylo natočení filmu inspirovaného jednou starou regionální pověstí. Všichni, kteří by chtěli na vlastní oči vidět, že mezi profesionálními herci a žáky ze školy U Kostela
není téměř žádný rozdíl, jsou srdečně zváni
na veřejnou premiéru filmu Odpuštění, která
se koná v Průmyslovém muzeu Mladějov dne
11. 11. v 17:45 hod. Součástí premiéry bude
i představení projektového sborníku, který
detailně popisuje dění v celém projektu.

tyto náročné podmínky se závodu zúčastnily děti od 3. třídy až po střední školy. Naši
chlapci v kategorii 6. a 7. tříd (kategorie III.)
a 8. a 9. tříd (kategorie IV.) nám udělali velikou radost. Obě družstva zvítězila a postoupila do okresního kola v Poličce. To se konalo 23. září. Za nádherného slunečného počasí se naše děti neztratily, starší chlapci vybojovali 2. místo a mladší skončili čtvrtí. Dne 7.
10. jsme se ještě s mladšími chlapci III. kategorie zúčastnili turnaje v minifotbale, kde se
kluci umístili na 4. místě.
Všem účastníkům děkujeme za bojovnost
a skvělou reprezentaci školy a jsme moc rádi,
že se sportovní život ve školách vrací k normálu.
■ | Za učitele TV Vladimíra Machačová

■ | Vlastimil Novák

Sportovní aktivity
15. září organizovala naše škola obvodní kolo
přespolního běhu, které se uskutečnilo tradičně na Křížovém vrchu, tentokrát bohužel za nepříznivého deštivého počasí. I přes

Aktuality z Gymnázia a LSOŠ Moravská Třebová
Pozvánka na Den otevřených
dveří

Vítězství v krajském kole
Přespolního běhu

Ve čtvrtek 24. 11. přivítáme všechny zájemce
o budoucí studium a pochopitelně nejen
je. V rámci Dne otevřených dveří rádi všem
představíme všechny učebny a studijní programy, které se na naší škole dají absolvovat.
Těšíme se na vás přesně měsíc před Štědrým
dnem od 10:00 do 14:00 hodin.

Už v závěru září se žákyně sekundy dočkaly
nevídaného úspěchu. Obsadily první místo
v krajském kole Přespolního běhu. V republikovém finále bude o nejlepší příčky bojovat
tým ve složení Ema Dostálová, Magdalena
Krejčí, Jolana Krejčí, Eliška Švestková a Dita
Václavíková.

Sportovní kurz 3. L a 7. AV
První říjnový týden strávili žáci předmaturitních ročníků v podhůří Jeseníků. Nedaleko
Rýmařova se zúčastnili sportovního kurzu.
Během 5 dnů se zdokonalovali v týmových
aktivitách, posilovali svoji fyzickou zdatnost
a hlavně si odvezli spoustu zážitků, na které
budou moci v budoucnu vzpomínat.

Spolupráce s Centrem pro
talentovanou mládež
Naše škola navázala v letošním školním roce
spolupráci s výše zmíněnou institucí, jejímž
hlavním cílem je motivovat žáky k dalšímu
vzdělávání. Aktuálně je do online vzdělávání
zapojeno 12 našich žáků, kteří si rozvíjí svoje dovednosti, studijní návyky a v neposlední
řadě také angličtinu, která je v rámci programu základním dorozumívacím jazykem.

Ohlédnutí za praktickou výukou
maturantů technického lycea
První tři týdny v září absolvovali žáci 4. L povinnou praxi. Většina z nich ji splnila na letišti ve Starém Městě. Mimo jiné se zde podíleli
na konstrukci leteckého trenažéru.
■ | Přemysl Dvořák
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Charita Moravská Třebová

Přednáška O cestách po
Ukrajině

Charita Moravská Třebová, Kostelní nám. 24/3,
tel.: 739 002 756, 461 310 627, 461 540 800
e-mail: reditel@mtrebova.charita.cz
www.mtrebova.charita.cz

Setkání seniorů

Setkání seniorů se uskuteční 7. 11. v 10:00
v refektáři františkánského kláštera v Mor.
Třebové.

Návštěvy hřbitova

Svoz seniorů za účelem návštěvy hřbitova proběhne 9. a 23. listopadu. Odjezd ve
14:00 hod. před dvorem sociálních služeb
v ul. Svitavské. Kontakt na řidiče: Vlastimil
Endl, T: 603 750 838.

S-Klub pro aktivní seniory
z Moravskotřebovska a Jevíčka
a blízkého okolí

Srdečně vás zveme na setkání S-Klubu, která
se uskuteční ve čtvrtek 3. a 21. listopadu vždy

v 16 hodin. S-Klub má zázemí v budově Charity Moravská Třebová (Denní stacionář Domeček). Setkání probíhají pravidelně jednou za
14 dní. Nebojte se říct o setkání svým známým.
Kontakt: Iva Kopřivová, telefon: 731 608 323,
e-mail: iva.koprivova@mtrebova.charita.cz

Potravinová sbírka
12. 11., 8:00–18:00, Penny market, Svitavská 29, Moravská Třebová
Celou sobotu bude v Penny marketu v Moravské Třebové probíhat Potravinová sbírka. Nákupem trvanlivých potravin a drogerie pomůžete
sociálně slabým rodinám a osobám z našeho
regionu, které jsou v tíživé životní situaci a trpí
nedostatkem těchto základních věcí. Ceníme si
každého daru, který pomůže lidem v nouzi.

Sbor Českobratrské církve evangelické
Svitavská 961/40, 571 01 Moravská Třebová,
telefon: 728 143 334
e-mail: moravska-trebova@evangnet.cz
web: moravska-trebova.evangnet.cz
farář: Ivo David
Bohoslužby – listopad, modlitebna
6. 11.	9:00 hod., vysluhování Večeře Páně
13. 11. 14:00 hod.
20. 11. 9:00 hod.
27. 11.	9:00 hod., vysluhování Večeře Páně,
1. adventní neděle

25. 11., 17:00, Denní stacionář Domeček,
Svitavská 44
Na co se můžete těšit? Na spoustu zajímavých informací a fotek ze sociálně humanitárních cest na Zakarpatskou Ukrajinu. Součástí prezentace bude i promítání dokumentu o humanitárním projektu v romské osadě
ve Svaljavě.

Zahradní slavnost a Den českoukrajinské kultury se vydařily
V rámci oslav Dne Charity Moravské Třebové se uskutečnila Zahradní slavnost, kde vystoupila hudební skupina Marbo a ochotníci z Novoměstska. Svou činnost prezentovala
nejen Charita Mor. Třebová, ale také její sociální podnik Speramus. Následující den se konal Den česko-ukrajinské kultury, kde bylo
možné ochutnat například boršč a jiné dobroty z ukrajinské kuchyně. Vystoupily také děti
ze ZUŠ Moravská Třebová, všechny rozveselila pohádka Jirka s kozou, se kterou vystoupil
Divadelní soubor J. K. Tyla. Ukrajinské děti si
v podvečer vychutnaly film Mimoni 2 ve své
mateřštině. Během celé akce si mohly děti užít
další atrakce jako skákací hrad, malování na
kamínky i obličej a také plnit úkoly na stanovištích, které pro ně připravili pracovníci Charity Mor. Třebová ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem. Klienti i veřejnost si obě akce
užili a my tímto děkujeme za pomoc s organizací a také za to, že jste se za námi zastavili. Těšíme se na příště.
Bližší informace o celkové činnosti Charity najdete na: www.mtrebova.charita.cz nebo
www.facebook.com/charita.trebova,
nebo
osobně na adrese Charity, Svitavská 655/44,
Moravská Třebová. Krásné pohodové dny Vám
přejí zaměstnanci Charity Moravská Třebová.
■ | (bm)

Římskokatolická
farnost
Kostelní nám. č. 24/3, 571 01 M. Třebová
tel.: 731 697 099
e-mail: trebova.ofm@centrum.cz
Duchovní správce:
P. Mgr. Eliáš Tomáš Paseka OFM,
Svitavská 6/5, Moravská Třebová
www.farnostmoravskatrebova.cz

Biblické hodiny
4., 7., 11., 18., 25. 11., téma – kniha Tobijáš,
začátek v 17:00 hod.

Pravidelné bohoslužby:
po–pá
18 hod. klášterní kostel
čt	16:30 hod. klášterní kostel –
mše sv. pro rodiny s dětmi
so: 	18 hod. farní kostel (mše sv.
s nedělní platností)
ne
8 hod. farní kostel
11 hod. klášterní kostel

Romské bohoslužby
5., 12., 19., 26. 11., modlitebna, kazatel Jan
Vrba, začátek ve 14:00 hod.

Zveme vás na adoraci s výstavem Nejsvětější svátosti každý všední den
do klášterního kostela od 17 hodin.

Evangelická kavárnička
16. 11., modlitebna – neformální setkání, duchovní zamyšlení, rozhovory, začátek v 15:00
hod.
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Historie kopané
v Moravské Třebové XXII.
V dalším pokračování nahlédneme do sezóny 2008/09. Slovan hraje KP. Start do sezóny
se nepovedl. Porážka s Chocní bolela. Pšenka moc nerozkvetla ani v Srchu. Před domky ligových hokejistů Pardubic chabá plichta. Vše odnesly Stolany, když se vytáhl střelec
Michal Kučerňák. Michal Sedláček zase dvěma trefami pokořil Českou Třebovou na jejím
place. Dobrá hra pokračovala i s Lanškrounem. Nevyšlo však derby ve Svitavách: prohra
0:3 se hodně těžko vstřebávala do duší skalních fandů Slovanu. Vizitkou toalet 00 skončil
duel s béčkem Letohradu. Jaká značka, z podívání hnačka. Ale poté si přišel na své fotbalový „fajnšmekr“. Vysoké Mýto odjelo se
čtyřkou, když P. Šatník potěšil parádními góly
a David Holly třemi asistencemi. Pak nastal
útlum v Dobříkově (remíza) a velký propadák
ve Skutči. Domácí dostávali od každého naloženo. Skuteč dala gól, jeden z deseti za celou
sezónu. Slovan srovnal horko těžko na konečných 1:1. Výhra nad rezervou Tesly Pardubice
byla OK. V Hlinsku pan Svědiroh hrál pekelný mariáš.14x ŽK + 2x ČK (obě domácí). Výhra
putovala na Moravu. S Ústím byl na nás přísný sudí, 2x se kopala penalta. Jednu „Rejža“
Kryštof Dostálovi chytil. Slovan tekl 0:2. V hodině dvanácté dostihl fiakr 2:2 - vše zařídil
pan Falbr. Na AS Pardubice fandil sudí domácím. Exligista Macháček dal penaltu, která ale
byla správně nařízena. Vyrovnání na 2:2 však
předcházel ofsajd, který byl vidět až z „Kuňky“, kopci na Perníkovem. Třetí místo po podzimu bylo velmi příjemné.
Jarní odvety, to byla bída a nuda, jak striptýz
postarší madam. Porážky v Chocni, doma se

Srchem. Ve Stolanech úřadoval černokněžník
s píšťalkou, který nepustil Slovan na útočnou
polovinu, což odnesl i VM Martin Tylšar. Musel ze střídačky. První bod se uhrál s Č. Třebovou (1:1). V Lanškrouně krása nesmírná v podobě dvou raket z kopaček M. Potáčka a T.
Staňka z 35 m, výhra 4:2. Derby se Svitavami rozhodl P. Šatník. Porážka ve V. Mýtě, výhra nad Dobříkovem. Pak nesmyslná porážka
v Poličce 0:5, kolaps ve druhé půli. Závěr soutěže: střídavě oblačno, jasněji a pak zamračeno v Ústí (0:5). Domácí pekli prase k postupu.
Konečná 7. příčka. NS - P. Šatník 12, NAs - D.
Holly 13 - Trenér P. Mrázek, VM. M. Tylšar
B mužstvo končí na 8. místě v I. B třídě, NS. F.

Návrhy na nominace mohou
být předkládány v těchto
kategoriích:
Jednotlivci: • žáci • dorost • dospělí • veteráni • trenéři • regionální trenéři • handicapovaní • mimořádný výkon • krajánek • zvláštní
cena RSS Svitavy
Kolektivy: • žáci • dorost • dospělí

Nominace sportovců a družstev je možná za
dosažené sportovní výsledky v roce 2022 za
přední umístění ve světových, evropských
a domácích soutěžích.

Návrhy na ocenění sportovců,
družstev a trenérů musí
obsahovat:
• uvedení jména a příjmení, rok narození,
adresa, tel. nebo mobil, e-mail
• příslušnost k TJ/SK či občanskému sdružení
• výčet sportovních výsledků a umístnění
v soutěžích roku 2022
• zhodnocení činnosti trenéra
• 1–2 fotografie ve formátu pdf, jpg
Návrhy zasílejte do soboty 14. 1. 2023 na
adresu: e-mail: rss.sy@seznam.cz; mobil: 603
761 373
■ | (pm)
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■ | Václav Procházka

Jiří Kadidlo stříbrný na
MČR v duatlonu

Nejúspěšnější sportovec Svitavska 2022
Výkonný výbor Regionálního sdružení sportů
Svitavy, z.s. spolu s městy Svitavy, Moravská
Třebová, Litomyšl, Polička, Jevíčko a Březová
nad Svitavou připravují vyhlášení nejlepších
sportovců regionu za rok 2022. V této souvislosti vyhlašují kritéria pro nominace na získání uvedeného titulu. Základní podmínkou je
členství v tělovýchovné a sportovní organizaci nebo občanském sdružení zabývajícím se
sportovní činností na území svitavského regionu.

Pařil 6, Trenér Potáček, VM - P. Otáhal. Céčko
premiant III. tř., když o vítězi rozhodly lepší
zápasy s Opatovem. NS P. Cink 17 - Tr: J. Širůček, J. Bílý, VM: V. Výmola.
Dorostenci hráli KP. Starší 5. flek – trenér M.
Komoň, A. Štěpánek – J. Elfmark. NS: J. Linhart 9 branek. Mladší 12. místo, trenéři viz
starší. NS. M. Kozák 7. Žáci v KP – starší (tr.
L. Švanda, F. Marek) 13. místo, NS: šachista
V. Plát, mladší (tr. J. Ertl, K. Čelko, L. Potáček),
NS - P. Diviš.
Přípravky hrály turnajovým způsobem. Starší
(tr. P. Vykydal, Š. Schwarz) se do finále nedostali. Mladší (tr. V. Dokoupil, J. Štaffa) skončili
ve finále na 4. místě.
Old boys ani tentokrát nezklamali a zcela
jasně ovládli turnaj „Čtyř“ v Kunčině. Vlkům
z Třebařova nadělili čtyřku (4:0), Linharticím
ve finále trojku (3:1). První místo získali i na
halovém turnaji pod Cimburkem.

Vynikajícího výsledku dosáhl moravskotřebovský železný muž Jiří Kadidlo. Na MČR
v duatlonu, které se konalo v Žamberku, obsadil ve své věkové kategorii stříbrnou pozici. Za vítězem (kvůli pádu) zaostal o pouhých šest vteřin.
■ | Dita Rolencová

Sport

Cykloman 2022 – Silniční časovka
V neděli 9. 10. se konal další díl seriálu Cykloman. Tentokrát to byla silniční časovka jednotlivců na 22 km. Závodu se zúčastnilo 39
závodníků.

Výsledky:
Muži 1:
1. Libor Meišner, 2. Martin Schön, 3. Josef Pospíšil
Muži 2:
1. Jan Štefan (celkový vítěz, celkový čas
0:32:12, průměrná rychlost 40,99)
2. Robert Šmíd, Tomáš Zezula
Muži 3:
1. Václav Vodička, 2. Michal Rotter, 3. Marcel
Boháč
Muži 4:
1. Petr Baran, 2. Zdeněk Klíma, 3. Zdeněk Orner
Ženy 1:
1. Monika Veitová (Simonová), 2. Zuzana
Martincová
Ženy 2:
1. Bedřiška Schneiderová, 2. Radka Svobodová

Junioři:
1. Tadeáš Ladra, 2. Denis Zezula, 3. Matěj
Krajči, 4. Matěj Kalina

Cyklománek 2022 –
Silniční závod
V sobotu 1. 10. proběhl na Knížecí louce
předposlední závod Cyklománku 2022. Tentokrát se závodu zúčastnilo 27 cyklistů.

Výsledky:
Odrážedla chlapci:
1. Matěj Pulkrábek, 2. Jaroslav Starý, 3. Sebastian Schlögl
Odrážedla dívky:
1. Denisa Kadlecová
Elévci chlapci:
1. Aleš Jedlinský, 2. Antonín Kobelka, 3. Josef
Pospíšil
Elévci dívky:
1. Karolína Langrová, 2. Anna Stará, 3. Liběnka Pařízková

D1 chlapci:
1. Jan Kučera, 2. Pavel Buriánek, 3. Ondřej
Buriánek
D1 dívky:
1. Ema Němcová, 2. Veronika Kozlová
D2 chlapci:
1. Matěj Kalina, 2. Adam Kadidlo, 3. Tobiáš
Pudík
D2 dívky:
1. Lenka Kriklová
■ | Vendula Bečvářová

Moravská Sněžka

turnajové úspěchy
Tadeáše Dorazila

V sobotu 15. 10. se uskutečnil druhý ročník závodu Moravská Sněžka - Trail Running
Challenge. Jednotlivce a týmy čekalo nastoupat 1600 výškových metrů naší nejvyšší hory
= 10 výstupů k rozhledně Pastýřka od úpatí sjezdovky. Letošní nejrychlejší tým Margot Artemis zvládl trať za 2h02’59”. V kategorii jednotlivců si pro první místo vystoupal domácí Jirka Kadidlo se skvělým časem
2h14’16”. Krásný individuální výkon předvedla jediná žena ve startovním poli Marie Vojtková. Gratulujeme. Novinkou letošního roč-

níku byly mládežnické kategorie - děti si poprvé mohly vyzkoušet tento typ závodu hned
ve třech kategoriích. Samozřejmě s adekvátním výškovým převýšením.
Děkujeme všem borcům a borkyním za účast
a obdivuhodné výkony. Děkujeme městu Moravská Třebová za finanční podporu
a skvělým lidem za poskytnutí zázemí pro závod. Příští rok se těšíme i na vás.
■ | Eliška Pánková, za tým pořadatelů

Žijeme Třebovou a 10 jarních kilometrů

Závěr letní sezóny zastihl Tadeáše Dorazila
ve vynikající formě, jasná dominance na
turnajích kategorie B ve Vysokém Mýtě
a Přerově ho opět posouvají mezi TOP hráče
ČR v kategorii mladších žáků. TJ Slovan
Moravská Třebová, z.s. – Tenis|Facebook
■ | Vendula Bečvářová

Moravskotřebovský zpravodaj | listopad 2022 |

19

Sport

Nové osvětlení
zimního stadionu
V polovině měsíce září došlo k výměně osvětlení na zimním stadionu v Moravské Třebové.
Staré výbojky byly nahrazeny moderním LED
osvětlením, které nabízí lepší světelné spektrum, možnost regulace intenzity osvětlení
a především snížení nákladů díky čtyřikrát
menší spotřebě elektrické energie. Při současných cenách elektřiny je návratnost investice plánována na období 4 let.

„Děkuji za spolupráci starostovi města Miloši
Mičkovi, technickým službám a za významný
finanční příspěvek hejtmanovi Pardubického
kraje Martinu Netolickému. Hokejistům přeji,
aby se jim pod novými světly dařilo a bruslařům, aby měli ze svého sportování díky této
realizaci ještě lepší pocit,“ uvedl předseda TJ
Slovan Ladislav Weinlich.

Atletický podzim
Dne 28. 9. se v Jičíně uskutečnily mezikrajové závody, do kterých byla poprvé
nominována naše členka Dita Václavíková, která závodila v hodu oštěpem.
Ve velice chladném a deštivém počasí se týmu Pardubického kraje dařilo,
umístil se na druhém místě. 1. 10. se
v Ústí nad Orlicí konaly závody ve vícebojích, kterých se v kategorii mladších
žákyň zúčastnila Dita Václavíková. Závodila v hodu míčkem, 60 m překážky,
skoku do dálky a 800 m a s přehledem
zvítězila. V sobotu 15. 10. se uskutečnil poslední závod sezóny, kterého se
zúčastnily naše děti, Moravská Sněžka
doma v Moravské Třebové. Byl to závod dvojic. Dita Václavíková s Majdou
Krejčí zvítězily, druhé byly Jolana Krejčí
s Elen Koubovou z Iscarexu, třetí místo
vybojovaly Adéla Friedlová s Nikol Kučerovou. Chlapecká dvojice Jakub Kučera s Vojtou Kuchyňkou doběhli na
čtvrtém místě.
Ráda bych holkám i klukům poděkovala za úspěšnou sezónu. Trénink na další jsme začali soustředěním v Ústí nad
Orlicí o podzimních prázdninách.
■ | Vlaďka Machačová a trenéři AK

Dvojnásobnou mistryní ČR a vítězkou Českého poháru je Thea Trnková
Na lyžařském svahu v Předklášteří si to rozdala kompletní domácí špička travních lyžařů, společně se závodníky ze Slovenska a Německa, o sady medailí ve třech lyžařských
disciplínách (slalom, obří slalom, super-G).
Skvěle si počínali i zástupci TJ Slovan Moravská Třebová. Naši lyžaři vybojovali celkem
devět cenných kovů.
Sobota byla zahájena obřím slalomem a odpoledne nastoupili závodníci na start superobřího slalomu. Slovan měl svá želízka v ohni
hned ve čtyřech kategoriích. Mezi předžačkami se prosadila Thea Trnková. Pro zlato
si dojela hned dvakrát, a to v obřím a superobřím slalomu. Po malém zaváhání v nedělním slalomu přidala ke dvěma titulům mistryně ČR ještě stříbro. V součtu bodů ze všech
letošních závodů to znamenalo také suve-

rénní vítězství v celkovém hodnocení Českého poháru. Velmi dobře si v kategorii juniorů
vedl také Jan Kašický. V Předklášteří vybojoval dvakrát stříbrnou medaili a jeden bronz,
což ho v celkovém pořadí ČP posunulo na
třetí příčku. V kategorii juniorek se na stupních vítězů také třikrát představila Šárka Ab-

rahamová. Dvě třetí a jedno druhé místo jí
pomohlo k celkovému bronzu v Českém poháru. Mezi juniory se umístil třikrát na výborném pátém místě Vojtěch Krejčí. Mezi muži
byl v obřím slalomu i slalomu čtvrtý Václav
Mačát, který se se svými výkony v průběhu
celé sezóny dokázal prosadit na třetí místo
v celkovém pořadí. Sedmá v superobřím slalomu juniorek skončila Tereza Peškarová. Ze
zdravotních důvodů se mistrovského závodu
nemohli zúčastnit Tadeáš Machánek, Jakub
Hynčica ani Filip Trnka. Přesto si v hodnocení
celého seriálu závodů dokázali zajistit kvalitní
umístění. Ve svých kategoriích byl Tadeáš na
čtvrtém, Jakub na pátém a Filip mezi staršími
žáky na šestém místě.
■ | Daniel Mačát, trenér lyžařského oddílu
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